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Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole,  

w której moŜesz zdobyć wiedzę  

w przyjaznej i Ŝyczliwej atmosferze.  

Stwarzamy  warunki do rozwijania samodzielności  

i aktywności twórczej oraz wszechstronnego rozwoju,  

zgodnie z Twoimi predyspozycjami, uzdolnieniami oraz zainteresowaniami.  

PomoŜemy Ci takŜe świadomie i trafnie wybrać dalszą drogę kształcenia.  

Nasze gimnazjum jest przyjazne uczniom i rodzicom. 



WARUNKI REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS I  

1. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się : 

a) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum; 

b)  na wniosek rodziców /prawnych opiekunów - absolwentów szkół podstawowych 
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum. 

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest 
większa niŜ liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, pierwszeństwo przyjęcia 
posiadają kandydaci, którzy:  

a) są laureatami lub finalistami przedmiotowych, artystycznych i sportowych konkursów  
o zasięgu wojewódzkim, regionalnym lub ogólnopolskim,  

b) osiągnęli najwyŜsze wyniki nauczania i zachowania na świadectwie ukończenia 
sześcioletniej szkoły podstawowej oraz najwyŜsze wyniki sprawdzianu  
po sześcioletniej szkole podstawowej spośród wszystkich kandydatów. 

3. Zapisu ucznia do szkoły dokonują rodzice /prawni opiekunowie na podstawie świadectwa 
ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, zaświadczenia OKE  
o wynikach sprawdzianu po sześcioletniej szkole podstawowej oraz „Kwestionariusza 
przyjęcia ucznia do klasy pierwszej”.  

4. O podziale nowo przyjętych uczniów na oddziały decyduje  Komisja Rekrutacyjna 
powołana przez Dyrektora Szkoły spośród członków Rady Pedagogicznej.  

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE UCZNIA DO SZKOŁY:  

1. Dowód osobisty rodziców /prawnych opiekunów. 

2.Wypełniony „Podanie o przyjęcie do gimnazjum” - druk do pobrania  
   w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej gimnazjum. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub kopię poświadczoną przez dyrektora 
szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. 

4. Zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po sześcioletniej szkole podstawowej  
    lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. 

5. Karta zdrowia i szczepień. 

6. Jedno zdjęcie legitymacyjne, podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania). 

7. Inne dokumenty, np: opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, kserokopie   
dokumentów np.: dyplomów potwierdzających osiągnięcia ucznia. 



INFORMACJE DODATKOWE  

1. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas I gimnazjum są zobowiązani do nauki 
dwóch języków–  angielski i niemiecki . 

 
2. Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum otrzyma kaŜdy rodzic/prawny opiekun  

lub uczeń w dniu dostarczenia do szkoły dokumentów rekrutacyjnych. Lista 
podręczników będzie takŜe umieszczona na stronie internetowej gimnazjum. 

 
3. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2011 roku w hali sportowej Gimnazjum 

Miejskiego w Jedlinie-Zdroju, ul. Słowackiego 5 ( godzina zostanie podana w terminie 
późniejszym na stronie internetowej gimnazjum ) 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM   

1 Składanie dokumentów o przyjęcie 

do I klasy gimnazjum  

Do 31 marca 2011 

w godz. 800 – 150 0 

2. Składanie oryginałów świadectw 

ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczeń o wynikach 

do 28 czerwca 2011r. 

w godz. 800 – 1500 

3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych 

do gimnazjum 

od 1 lipca 2011r. 

4.  Ogłoszenie list uczniów 

poszczególnych klas I  

29 sierpnia 2011r.  
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